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PRESTAKUNTZA JARDUERARAKO DEIALDIA

Izenburua: 

“Lehen hezkuntzan,  etxeko tresnekin Zientzia Esperimentatu

(Euskera/Gaztelania)”

Modalitatea: Mintegia

Etapa: Lehen Hezkuntza

Hartzaileak: NAFARROA. Lehen Hezkuntzako irakasleentzat.

Justifikazioa: 
Ikasleria, adin goiztiarretik esperimentatzeko ahalmena eta nahia du. Haien errealitatea
kontuan hartuko dute eta aldi berean, duten elkarreragiteko beharra.

Formakuntza  honen  helbururik  garrantzitsuena,  lehen  hezkuntzako  irakasleen
zientzien inguruko formakuntza hobetzean datza. Ikaslegoaren formakuntza zientifikoa
modu esanguratsuan eta dinamikoan aurrera eramatea sustatuko da.

Helburuak:
 Zientzia  eta  teknologiaren  hainbat  esperimentu  hautatzea,  prestatzea,

gauzatzea, ezagutzea eta abian jartzea.
 Ikerketa  zientifikoa,  hezkuntzari  gerturatu:  Zer  da  ikertzea?  Nola  ikertu

hezkuntzan?

Edukiak:
 Ikerketarako  gertutasuna  zientzien  irakaskuntzan:esplorazioa  eta

esperimentazioa,  ikerketa,  metodo  zientifikoa,  proiektuetan  oinarritutako
ikaskuntza eta proiektu teknologikoak.

 Gaien hautaketa, materialak, baliabideak, informazio iturriak.

 Esperimentuen proposamenak: aurkezpenak, saiakerak eta  balorazioak.

 Esperientziak, testigantzak eta praktika onak.

 Hezkidetza  zientzia-hezkuntzan:  kontzientzia  hartzeko  ariketak  eta  praktika

aldatzeko aktibitateak.
 Izandako arazoak eta hobekuntza proposamenak.

 Emaitzen balorazioa.

Metodologia:
Saioetan, eduki teorikoen inguruko hausnarketa egingo dugu eta izaera ezberdinetako 
fenomenoak aztertzeko, hainbat esperimentu egingo ditugu.



Esperimentu  tailerren  bitartez,  informazio-iturriak,  baliabideak,  esperimentuen
prestakuntzarako ideiak, jarraitu beharreko urratsak aldez aurretik eta  hauek egiten
ditugun bitartean, azalpenak, etab aurkituko dira.

Mintegi honek, denbora eskainiko du lan pertsonala eman dadin, aldi berean, ikasgelan
aplikatuko diren esperientziak diseinatzeko eta azken saio bat partekatzeko.

Formakuntza honi,  zientzia "Feria  /  Azoka"  batekin amaiera emango diogu.  Bertan,
ikasleria, haien esperientziak azaldu eta erakutsi ahalko dituzte. Honekin, irakasleria ez
ezik, ikasleria ere indartzea sustatuko dugu.

Hizlariak:
Danel  Solabarrieta Arrizabalaga,  Psikodidaktikan ikasketa aurreratuen diplomatua
(EHU, 2009), Psikopedagogian lizentziatua (EHU, 2000) eta magisteritzako Lehen
Hezkuntzan  diplomatua  (EHU,  1998).  2002tik  Elhuyar  Fundazioan  edizio  eta
Zientziaren  komunikazioaren  sailean  multimedia  didaktiko  eta  haur  eta  gazteen
zientzia dibulgazioko produktu eta zerbitzuak diseinatzen eta koordinatzen. Azken
urteetan zientzia-hezkuntzaren inguruko Europako proiektuen koordinatzailea.

Joaquín Sevilla, Fisika Aplikatuan doctorea eta NUPeko irakaslea. (Gaztelania)

Arduradunak: 
Idoia Sara, Iruñeko ILZko Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia
848-430393, e-mail: cap00124@educacion.navarra.es

David Fernández Pérez, Aholkularitza Zientifiko-teknologikoa
848 43 03 94, naturales.cap.pamplona@educacion.navarra.es

Lekua: Iruñeko ILZ, Basoko BHIn kokatua (Zubiri Pintorearen kalea, 8, Iruña).
 
Datak: 

Irailaren 18a, 19a eta 20a

Azaroaren 16a

Azokarako data zehaztu behar da.

Ordutegia: Irailaren 16:00etatik 19:00etara, Azaroaren 17:00etatik 20:00etara.

Iraupena: 24 ordu.

Postu kopurua: 30 euskaraz eta 30 gaztelaniaz

Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua: 15 euskeraz eta 15 gaztelaniaz.

Izena emateko epea: 
Izena emateko azken eguna  irailaren 13a izanen da; esteka honetan egin behar
da:
http://formacionprofesorado.edhttp://formacionprofesorado.eduucacion.navarra.es/w
eb/eu/inscripciones-3/ 
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Hautatzeko irizpideak:
Zentroko irakasle taldea lehentasuna izango du.
Izena emateko hurrenkera.

Hizkuntza: Euskera/Gaztelania

Oharrak: 
 Izen emate prozesuan, “Oharrak edo iradokizunak” atalean, nahitaez ondoko

hizkuntza aukera bat zehaztu behar da:
- Euskaraz soilik
- Gaztelaniaz soilik
- Euskaraz lehenetsiz (ez badago euskarazko taldean lekurik gaztelaniaz
egin nahiko nuke)
- Gaztelaniaz lehenetsiz (ez badago gaztelaniako taldean lekurik 
euskaraz egin nahiko nuke)

 Aurrerantzean prestakuntza ikastaroekin zerikusia duten abisu eta jakinarazpen
guztiak Hezkuntzako Sare Publikoko irakasleek duten PNTE kontu ofizialera
bidaliko  dira  (erabiltzailea@educacion.navarra.es).  Ikastetxe  pribatu  eta
itunduetako irakasleei abisu eta jakinarazpenak Educan ezarria duten helbide
elektronikora iritsiko zaizkie.

 Izena  emateko  epea  amaituta,  ahalik  eta  lasterren  argitaratuko  da  jarduera
honetarako  onartuen  zerrenda,  honako  web-orri  honetan:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/

 Irakasle  bat  onartu  badute  jarduera  egiteko  eta  ezin  badu  egin,  deialdian
agertzen  den  jardueraren  arduradunari  esan  beharko  dio  posta  elektroniko
baten  bitartez,  baja  emateko  jarduera  hasi  baino  lehen.  Bestela  zehapen-
prozesua abiaraziko da, eta irakaslea ezin izanen da 5 hilabetez sartu izena
emateko  plataforman;  ondorioz,  galduko  du  Nafarroako  Hezkuntza
Departamentuak  antolatzen  dituen  prestakuntza  jardueretan  izena  emateko
aukera. Zehapen horrek ez du inor salbuetsiko ikasturtean prestakuntzako 35
ordu egiteko beharkizuna betetzetik.

 Aktiboan dauden irakasleek soilik egin dezakete prestakuntza eta haiei baino
ez zaie ziurtatuko. Aldi baterako ezintasun egoeran egonez gero, ezinezkoa da
prestakuntzara joatea.

 Ziurtagiria  eskuratzeko saio presentzialen %85era joan beharko da eta saio
bakoitzaren sinaduren orrian bolaluma ezabaezinarekin sinatu.  Ez da kontuan
hartuko sinatu ez den saiorik;  hau da, ez da onartuko bestelako bertaratze-
ziurtagiririk.  Prestakuntzaren diseinuan lan praktiko bat egitea sartuta badago,
bertaratzeaz gain, nahitaezkoa izanen da lanak aurkeztea ziurtagiria lortzeko.
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